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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
1) 

12 " 
" 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi nıemlt>ketler içın 
12 aylığ'ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma-
yan tediyat makbül değildir. 

Yıl: 1 Sityı: 259 

:-------------------------------------~ iÇiNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

1 Erzak Z<lhire, Et, Sebze v · s. 
2 İnşaat: Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 

4 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
5 Matbaa iş\ri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

6 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
1 Kereste - Tahta v. s. 
8 Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 

9 Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik: 

a) MÜ N A K A S A L A R 

l ·Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Mersin Askeri Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

1- Mersindeki Askerin 2 aylık ihtiyacı için eksiltmeye konu
lan 40000 kilo ekmeğine istekli çıkmadı. 

9-2 937 salı günü saat 10 da yeniden açık eksiltme yapılacak
tır. 

2 - Muhammen bedel 4000 lira, Muvakkat teminat 300 lira
dır. İsteklilerde kanuni ikaınetgflh vesikası bulunacaktır. 

3- Fazla bilgi edinmek istiyenl~r Kı,lısda Aıkeri aatınalma 

komisyonuna müracaat edebilirler. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizonu birlikleri için 20000 kilo zeytin taneıi 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltmesi 12·2-937 cuma günü saat 15 de leva1.ım amir

liği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 Zeytin tutarı 6000 lira olup muvakkat teminatı 450 lira-

•adn. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 
4- İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddelerindeki \'esika ve tek

ıf mektublarını havi zarflarını belli i'Ün ve saatten bir saat ev
•eline kadar komisyona vermeleri. 

* • • 
l- Ankara garnizonu birlikleri ihtiyacı için 40000 kilo .ade yağın 

ashih: dünkü nüshamızda 90000 k. yazmıştık) kapalı zarfla ek· 
itmesi 10-2-937 çarşamba günü saat 15 de levazım amirliği u
nalma komiıyonıında yapılacaktır. 

2 Yağın tutarı 36000 lira olup muvakkat teminatı 2700 li-
adır. Şartnamesi 180 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

3 İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesika ve 
eklif mektublarını havi zarflarını belli ıün ve saatten bir saat 
!vveline kadar komisyona vermeleri. 

~-inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Ha rita 

İatanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Gümüşsuyu hastaoeginin su tesisatının açık eksiltme ile iha
lesi 17-2-937 çarşamba günü saat 15,30 da yapıla~ak~ır. _ Mu~am
lllen keşif bedeli 118 lira 40 kuruştur.' . Şar~nam~11 . hergun _otle· 
den evvel komisyonumuzda gorülebılır. ~st~klılerı_n lO lıra!ık 
makbuz veya mektublarile beraber ihale gunu vaktı m~ayyenın
de Fındıklı komutanlık satınalma komisyonuna gelmelerı. 

..... 

2.:!_façlar, Klinik ve ispençiyari alc1t: 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

Aşağıda te:;,bit edilen ilaç ve malzemeler ayrı ayn 
Paıarhkla satın alınacaktır. Pazarlığı 28· l ·937 perşembe 
~Ünü saat tO dadır. İstekliler belli gün ve saatında M. 
~. V · satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Cins ve miktarı 
400 kilo kaporit 

3 Kalem sıhhi malzeme. 
5 Kalem kulak laboratuvarı için alat. 

1 Süppözitvar makinesi 18 kalıbile. 

•• 

'GAZli:TESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ÇARŞAMBA 

1

11 1 Tiirk Hatay; Tiirkün siyasi zaferile istiklaline 
kavuştu. Büylik milletimize bu mesut dakikaları 
idrak ettiren Ulu Öndere ve o Büyiik Dahinin direk
tifi ile Milletimizi muvaffakiyetten muvaffakiyete 
nail eden sevgili hlikiimetimize tükenmez şükran 
ve minnetler! Asil Türk Milleti; muvaffakiyetin 
kutlu olsun ... 

"MÜNAKASA GAZETESi,, 

4--Mensucat - Elbise - Kundura-Çamaşır v .s. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

1 - Hepsine biçilen ederi 7800 lira olan 1200 
Gedikli Erbaşlara mahsus kışlık elbiselik kumaş 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

metre 
kapalı 

2 - İhalesi 12 şubat 937 cuma günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 585 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız olarak MMV satınalma ko

misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel 

9-Miiteferrik 

İDAREHANE : 
Yoğurtcu ha n, 1 ci kat 

No 3 ve 4 

Galata, Perşembe paza rı 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizdc görüşülur 

Telegr . : İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49.t42 

Posta kutusu N. 1261 

27 İkinci kanun 1937 

Çorlu Kor Satmalma Komisyonundan: 

1- Üçüncü Kor. Süvari tümeni ihtiyacı 40 ila 45 baş hr.yvan 
pazarlık suretile alınacaktır. 

2 - Satın alınacak hayvanlar 4 ili 7 yaş aruında olacak ve 
l ükseklik nalsız olarak en aşağı 1 ,43 göğüs çevresi en aşağı 
1,()() binek olmağa kabiliyetli beygir olacaktır. 

3- Satın alınacak hayvanlar komisyon tarafından l:eğenilme· 
sini müteakip malleyin ve aşı tittbikat, Kor. hayvan hastahane
sinde yapılacak satın alımın hayvan 2-1 saat hayvan hastahane
sinde nezaret ve müşahede altında kalacak, malleyin neticesi 
müsbet zuhur edenler sahibine red ve menfi zuhur edenlerin pa
rası derhal komisyon tarafından tediye edılecektir. 

4 Hayvan mübayaası her hafta salı ve perşembe günleri 
sabahları dokuzdan onikiye kadar devam edecektir. 

5- Hayvan satmaya talip olanların 9- Şubat-937 günü dahil 
sa lı ve perşembe günleri Çorluda Kor satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

6 Alınacak hayvanların evsafı hakkında malUmat edinmek 
ifltiyeolerin İstanbul ve Ankara Levazım amirliği ve Garp Hudut 
Tuğaylığı , Kırklareli Lüleburgaz, Tekirdağ Vize Tü:nen s atınalma 
komisyonlarına müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

MMV satın alma ko. na vermeleri. 

7 inci Kor için beheri beşer yüz kilogram çeker 3 tane bas
kül açık eksiltme ile ihaleıi l 5 ·2-937 pazarteıi günü saat 15te 
yapılacaktır. Muhammen lutarı 1290 liradır. Şartnameıi hergün 
öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 97 liralık 
ilk teminat makbuz veya mc•ktublarile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gel-

' meleri. 

~~~!!!!!!!!!!!!!!! i 
5-Matbaa işleri, l(ırtosiyc, Vuzıhanc MAILcmc3İ l 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

9_ cu Kor için 64 tane matbu nota açık eksiltme ile 
ihalesi 19·2-937 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Mu· 
hammen tutarı 180 liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 14 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektublarile beraber ihale gunu , 

vakti muayyeninde Fındıklı komutanlık satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

6-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Askeri müzenin elektrik tesisatının tamiri 5·Şubat-937 cuma 
günü saat 15te Tophanede Satınalına komisyo!1•mda pazarlığı ya· 
pılacaktır. Keşif bedeli 263 lira 82 kuruştur. ilk teminat.ı 19 lira 
80 kuruftur. Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. lsteklile
ri'l kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

7 ·Kereste, tahta ve sııire 

Mersin Posta, Telegraf, Telefon Müdürlüğünden: 

Diyarbekir P. T. T. Müdürlüğü ihtiyacı için Mersine 10 saat 
mesafede Kara Yakup köyü civarında Kayran gedik ve Çoğla
yık ormanından kesilmek üzre beheri 5 lira muhammen bedelli 
1677 adet çıralı çam direği 20· 1-937 den itibaren kapalı zarf uıu· 
lile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu direkler Mersin istasyonunda l 5·haziran-937 de teslim edi-

lecektir. 
Talip olanların tafsilat almak ve şartnameyi görmek üzre 

Meninde İçel Villyet P. T. T. Müdürlüiü kalemine müracaatları 
ve kapalı zarfların de 628 lira 88 kuru' teminatı muvakkatelerile 
birlikte 8-2-937 pazartesi günCl saat 13e kadar mezkur müdür
lükte teşekkül eden komisyona teılim etmeleri ilan olunur. 

8- Nakliyat: Boşaltma . Yükletme v .s 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Tophanede Merkez Komutanlığından Halıcıoğluna yüz bin ki
lo odun pazarlıkla naklettirileceğinden pazarlığı 27-1-937 çc.rşam
ba günü saat 15te Tophanede Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

İhale günü teslim tartiyle nakledilecek olan odun nakliyesine 
talip o\anların belli saatte Komiıyona gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

o . .J_ ı...;. ıa.ı ..... a ....... c-too A\Jcl '-'ısuar aıregı ve Z4W adet ça
dır tokmağı 11·2-937 perşembe günü saat 15 de Tophanede aatı
nalma komisyonunda açık eksiltme ile münakasası yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 3960 liradır. İlk teminatı 297 liradır.~ 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

8 ci Kor için iki tane emme ve basma tulumba ile IOO metre 
verici hortumun açık eksiltme ile ihalesi 17-2-937 çarşamba günü 
saat l6 da yapılacaktır. Tulumbaların 400 ve hortumun 135 lira
lık muhammen tutarları mecmuu 535 liradır. Şartnamesi he• gün 
öğleden evvel Komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 41 lira· 
lık ilk teminat makbuz veya mektuplarile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

Posta ve Telegraf Telefon Fabrikası Müdürlüğünden: 

Boru ve levha halinde 7000 kilo hurda kurşun açık eksiltme 
yoluile alınacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 23,5 kuruş ve tamamının 
bedeli de 1645 liradır. 

Eksiltme- 12-2-937 tarihine rastlıyan cuma günü ıaat 15te ya
pılacağından talihlerin 'artnamesini görmek için hergün eksilt
meye iştirak için de 124 liradan ibaret muvakkat teminatlarını 
daha evvel vezneye yatırmak suretile muayyen gün ve saatte 
Komiıyooa müracaatları. 

Ankara Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden: 

Vilayet dahilinde kurs gören köy oğretmenlere dağıtıl
mak üzere 50 adet arı kovanı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 10-2·937 çarşamba günü saat 15 te ziraat müdür· 
lüğünde yapılacaktır. 

3 Kovanların muhammen bedeli 225 liradır . 
4 Şartnamesi vilayet ziraat müdürlüğünde görülebilir. 
5- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ko· 

vanların yüzde 7,5 tutarı olan banka mektubu veya vilayet mu· 
hasebe müdürlüğü veznesine nakten yatırılan makbuz ile birlikte 
müracaat etmeleri. 

İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 
Ankara ve İıt.nbul telıiz istasyonlarının İstanbul piyasasından 

alınacak 166 kaleminden ibaret malzeme ihtiyacı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 12-2-937 cuma günü saat 16da İstanbul 
Yenipostane bi naaı birinci katta istanbul P . T. T. Müdürlüğünde 
Müteşekkil Alımsatam Komisyonunda yapılacaktır . Muhammen 
bedeli 972 lira 80 kuruş, muvakkat teminat 72 lira 96 kuruştur. 
İsteklilerin ,artnameıini görmek ve muvakkat teminatlarını ek· 
siltme gününden evvel yatırmak üzere hergün mezkur Müdürlük 
İdari kalemine müracaatleri . 



b) M Ü Z A Y E D E L E R 

!-Müteferrik 1 İstanbul Belediyesi ilanları 
1 --~~~~~~~~~~~~~~ 

Neftsanayi Anonim şir.cetinin Belediyeye vergi ve rüsum bor- 1 
cunu vermediğinden dolayı Anadolukc.vağında Umuryerinde eski 
105, 107 yeni 21 numaralı kargir fabrikanın dört tarafı duvarla l 
muhat ve bir kargir yazıhane ve gene kar~ir kimyahane ve 21-1 
alet ve edevatı ubite on sekiz aded muhtelif tonda tank ve tuğ· 
la ile muhat iki aded takdir kazanı kargir tuğlalarla muhat iki 
aded atölye derununda 2 torna tezgahı 1 makab l motör l dina
mo 1 buharla müteharrik sitim makinesi ve diğer kargir bina 

Keşif bedeli 999 lira l kuruş olan Erenköy·İç Erenköy 
yolunun bozu\: olan 2 x 888 3 425.5 inci kHometresinin 
tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Fenni şartname, pro
je. keşif hulasası vesair evrakı Bayındırlık Direktörlüğün
de, keşif evrakile umumi şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı ve
sikadan başka bayındırlık direktörlüğünden a1 acakları 

Fen ehliyet vesikasile 7 4 lira 93 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 8·2·937 pazartesi günü 

dahilinde 5 aded buharla müteharrik pompa ve bir aded hava 
makinesi ve 2 aded kuyu ve 1 acled tasfiye kazanı ve 21 2 nu
maralı ortadan bölünmüş bir kat ve üzeri galvaniz saçla kapalı 

kargir depo T.!lhsili Emval kanununun 13 üncü maddesine göre 
müzayede ile satılacağından talihlerin kıymeti muhammenesi olan 
141 .580 lirz nın yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi olan 10,618 lira 
50 kuruş teminatlarile birlikte 22-2-937 pazartesi günü saat 14 te 
Beykoz kazası Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Gümrük Satışından: 2572 mezat kaimesi 960 kilo 1871.60 lira oto 
karoseri aksamı, 2651 m. k. 1200 k. 569.01 l. Adi cam bardak, 239~ 
m, k. 1310 k. 777 1. Kendir halat 'ın 3-2-937 G . de saat 14 de fs
tanbul Gümrüğ-ündeki satış salonunda açık arttırmaları y. pılacaktır. 
Arttırmaya gireceklerden yüzde 7,5 pey akçesi ve ünvan tezkeresi 
aranır. 

Türk Hava Kurumu Bursa Şubesinden: 

Kurban Bayramında Bursa ve mülhakatından toplana· 
cak beş binden yedi bine kadar tahmin edilen koyun, 
keçi sığır derilerile barsak ayrı ayrı açık arttırmaya 

konmuştur. Bedel değer görülürse 10 şubat 937 çarşamba 
güuü saat on beşte ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin Hava 
kurumu Bursa şubesine ve şeraiti anlamak için de lstan· 
bul şubesine müracaatleri. 

Türk Hava Kurumu Aydın şubesinden: 

Kurban bayramında Aydın ve mülhakatından toplana
cak deri ve barsaklar 25-1-937 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

15·2-931 pazartesi günü saat 18 de kat'i ihalesi yapı
lacaktır. İsteklilerin T. H. K. Aydın şubesile İstanbul 
şubesıne muracaauarı . 

Beşiktaş icra Daire!inden: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alınıp paraya çevrilmesine ka
rar verilen bir adet boya islimi ve 1 adet kurutma makinesi 30-1·937 
tarihine müıadif cumartesi aünü saat !Odan 12ye kadar Beşiktaş 
Akaretlerde Şair Nedim caddesinde satılacağından talip olanların 
mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatları ilan olunur. 

• • • 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze alınıp par ay çevrilme -

sine karar verilen bir adet el trikotaj makinesi 6.2.937 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 1 O dan 12 ye ka -
dar Beşiktaş Hasfırın Suat sineması karşısında 54 X lı 
dükkanda satılacağından talip olan'arın maha ilinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları ilan olunur. 

Sıvas Türk Hava Kur~mu Başkanlığından. 

Türk hava kurumu anbarında mevcut buğday ve arpa 
satılığa çıkarılmıştır. 12-2·937 cuma gll.nü ihalesi icra kı
lınacaktır. nümuneyi görmek ve pey sürmek istiyenlerin 
şubemize müracaatleri ilan olunur. 

Mıktarı kilo 
53955 
7998 -

Cinsi 
Buğday 

arpa 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinsi Muhammen İlk 
bedeli teminatı İhale günü 

Ura Kr. Lira 
Matbaa makinesi 4960 25 373 8 2-937 pazartesi saat 
hurufat ve sair eşya 15 te 

Evkaf matbaası~daki makine , hurufat vesair eşya açık arttır 
mıya çıkarılmıştır. ihalesi yukarıda yazılan gün ve saatte Vakıf· 
lar Başmüdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. İstekli· 
ler matbaayı görm~k üzere pazartesi , çarşamba ve cuma günle
ri saat 12 ye kadar Şehzadebaşında Vefa caddesindeki matbaa
ya ve şeraiti anlamak üzre levazım kalemine gelmeleri ve ihale 
günü saat 15 e kadar teminat akçelerini Vakıflar veznesine ya
tırmaları lazımdır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Cibali Kutu fabrikamızda mevcut 30.000 kilo kapak tahta par
çası 16-2-93? tarihine raslıyan salı günü saat JOda pazarlıkla 
satılacaktır. isteklilerin tahtaları görmek üzer e hergün Kutu fa
brikasına ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 
15 güvenme paralarile birlikte Kabataşta inhisarlar Levazım ve 
Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komiıyonuna müracaatleri. 

saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) 62 

• * • 

Mikdarı Cinsi Muhammen bedeli İlk teminatı 
33 kalem kırtasiye 756,50 56,7 4 
B~lediye ve Müesseutı için yukarda ci n~i mikdarı ve 

muhammen bedelleri yazılı olan kırtasiye açık ek3iltmeye 
konulmuşlardır. Nümune ve şartnameleri levazım müdü r· 
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda ya
zılı vesika ve hizalarmda gösterilen ilk te:n inat m<t\;:buı 
veya mektubile beraber 8·2-937 pazartesi günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 61 

PİYASA HABERLERİ 

Dünyadaki altın stoku 1492 
senesindenberi 36 bin tonu 

buldu 

Biliyormusunuz ki son 35 
sene zarfında dünyadaki altın 

ıtokları , Amerikanın keşfinden 

1900 yılına kadar geçen dört 
asırdakinden çok daha fazla- 1 

l .. 'tuuqlaa . 1102 acueaİn.<.l~nb•rİ. 

dünyada 3 .()()() ton altın bi
rikmiştir. Bunun yarısından 

fazlası yirminci asrın başlangı
cındanberi geçen zaman içinde 
elde edilmiştir. 

Umumi harpten sonra galip
lerin tazminat olarak Almanya· 
dan istedikleri altın mikdarı ne 
kadard1 biliyor musunuz? Bü
tün dünva altın mevcudunun 
iki misli! Versay muahedesini 
yapanlar, galiba altının mevcu
du hakkında hiçbir fikir sahibi 
değildiler. 

Fransa ise 1870 mağlubiyeti 
üzerine Almanların istediği 

5 milyar franklık tazminatı az 
zamanda ödemişdi. Bu 5 mil· 
yar dünyanın 1400 den 1871 
senesine kadar istihsal etmiş 

olduğu bütün altını temsil edi
yordu. 

Altın, hiç şüphesiz, beşeri
yet tarihinde daima bir rol oy
namıştır. Tarihi ise, bizim dü· 
şünemiyeceğimiz kadar eski
dir. 

Bunun nasıl ketfedilmiş ol
duğunu, karışık bulunduğu ma
den ve kaya küilelerinden na· 
sıl ve kimin tarafından ayrıl
dığını bilen yoktur. Altını ilk 
keşfedenler, niçin süs mata hı 
olarak kutlanmıştır ve buna 
neden ayrıca bir k ymet ver
miştir? Bilinen bir şey varsa 
oda bundan 6,000 sene evvel 
Nil ve Fırat ırmakları boyunda 
insanların sularda altın yıka· 

dıklarıdır. Bundan 5000 sene 
evvel Mısırda tatbik olunan 
bir kanun altının kıymetini saf 

' a-ümüşün iki misli olarak tes· 
bit etmişti. 

Pek eski zamanlarda altının 
bir kısmının Hindistandan gel· 

miş olması muhtemeldir. A 
merikanın keşfinden sonra ise 
altın bakımından Hindistan 
ehemmiydini kaybetmiştir. 
Amerikanın keşfinden evvel 

dünya altın istihsalatı pek azdı. 
Avrup-ıda altını Tiber, Ren Ron 
gibi bazı ırmakların yatakların- ı 
daki kumlardan toplarlardı. 

Hatta Amerikan•n keşfinden 

yüz sene sonra bile cihan altın 
istihsalinin beşte biri Avrupa
ya geliyordu. O yıllarda dünya 
senede 6000 ile 7000 kilo altın 
i!ltihsal ederdi. Bu yekun 1935 

te çıkarılmış olan altının an
cak yüzde biridir. 
Amerikanın keşfinden 1800 

yolın• ludar altın memleketleri 
arasında Kolombill ile Brezil va 
birinci 'llrayı i gal etmişlerdi. 

Bu iki memleket kendi başla
rına bütün dünya istihsalatının 
yarısını temin etmekteyidiler. 

Rusya senelik istihsalin yüz
de 27 sini çıkarmakta _Birleşik 

Amerika cumhuriyetleri ;se sa
tın müstahsilleri arasında an
cak dördüncü gelmekteydi . Fa
kat 1850 de Kaliforniya "e 
1875 te Avustralya altın ma
denleri keşfedilince bu nisbel
ler alt üst oldu. 

Bu iki altın ocağı dünyayı 
Amerikanın keşfinden beri ge
çen üç buçuk asır istihsallerin
den çok daha fazla ı:enginleş
tirdi . Sonraları Alaska il e 
Afrika damarlarının bulunması 
ve ıslah edilen işleme metod
ları sayesinde 1915 senesinde 
dünyanın yıllık altın istihsali 
700,0 00 kiloya çıktı. 
Şimdi dünya iıti hsalinin yüz

de kırkını cenubi Afrika , yüzde 
14 ünü Rusya, yüzde 11 nisbeti 
Kanada ve yüzde onunu Birle
şik Amerika temin etmektedir. 
Gayet iyi bir istihsal senesi o
lan 1932 de cenubi Afrika t ek 
başına 370 bin kilo altın çıkar
mıştır. 

Rusyanın altın iıtibsalab ay
rıca tetkik edilmeye değer. Da
ha 1741 de yıllık istihsali 30.000 
kiloya varıyordu. 1917 ihtilalin· 
den sonra bu ihtihsal sıfıra in
di. 1924 ten beri ise yalnız eski 
istihsal rakamlarına varılmakla 
kaldı. Bu yekunlar bilakis 
150.000 kiloya çıkarıldı. Şımdi 
de daha fazla altın ihtihsaline 
Ruslar var ku vvetleriy:e çalış
maktaclırlar . 

Birleşmiş Amerika cumhuri
yetleri 1847 seneainden bugüne 
kadar 7000 ton, Kanadada 1858 
denberi 1500 ton altın ihtihsal 
etmişlerdir. 

Bir kilo altının bugünkü fiatı 

1515 liradır. Yalnız altın fiatın
dan bahsederken şurasını da 
unutmamalıyız ki, bu kıymet 

ancak itibari ve izafidir. Onun 

kıymeti hakikatte pratik'fayda-
sı ile biçilmez ve fai<at nedreti 
ve dunyanın altına olan talebi
ne tabidir. Yarın bir teknik ' 
mucizesiyle altinı laboratuvar 
tarda imal edebilirler mi , yahut 
da dünya ekonomik sistemi 
birdenbire altından vazgeçti mi , 
sarı maden şimdi işgal etmekte 
olduğu yüksek tahtından aşağı 
ıner. 

Balık fiyatı ucuz 
İki gündenberi B:>ğaz yakın

larında bol balık tutulmakta
dır. Balıkpazarına hemen her 
cins balık getirilmiştir . Fiyat
larda da ucuzluk vardı r. Ham
si toptan 7 , perakende IO, kı· 

lıç 50-70, kefal 25-35. uskumru 
20-30. tekir 15-20, kalkan 50-60, 
çinakop 25-35, kırlangıç , 60-70 . 
torik 15-W, barbunya 140-160 
arasındadır . Dün, bol tekir ve 
hamsi tutul muştur. 

Çiç~kçiler ve bahç!vanlar 

Cemiyeti 

Esnaf birliklerine bağlı bu
lunan çiçek, fidan ve sebze 
bah ç ı vanla rı cemiyetlerile yeni 
t e<!ssüs etmiş olan bağcılar bir
liği ni n ticaret odasından ziya
de ziraat odasile alakaları bu
lunduğu Ziraat Vekaletine ya
pıl a n müracaatten anlaşılmıştır. 
Ziraal Vekaleti meselenin tel · 
kika değet bir vaziyet i oldu· 
ğunu düşünerek bu cemiyetle 
rin ticaret odasına irtibatları

nın şekil ve sebeplerinin tetki
kine karar vermiş ve keyfiyeti 
İstanbul Ziraat Müdüriyetinden 
sormuştur. Ziraat müdüriyeti 
bu cemiyetlerden alacağı ma
lumata nazaran bir rapor ha
zırlıyarak Ziraat Vekaletine 
gönderecektır. 

Kağıt fiatları 

Avrupada kağıt fiatlaı ı mü
temadiyen artmaktadır . Buna 
sebep olarak kağıt hamurunun 
azalması gösterilmektedir. 

Aldı~ımız malumata göre İı
lanbul gazeteleri sıahiplerinden 

bazıları Ankaraya giderek bu 
vaziyet üzerinde hükümetle le-

masa girişmişlerdir , Gazete sa• 
hipleri kağıdın fırlayışı karşı· 

sında gazete kağıtlarından alı 

nan gümrük resminin kaldırıl· 

masını hükumetten istemekte -
dirler . Hükum"!t 12-16 20-24 
sahife halinde çıkmakta olan 
gazetelerin bu teklifini tetkik 
etmektedir . 

Bir alman tütün tröstüne 
kredi açıldı 

Bu sene Alman si~ara fabri· 
kaları hesabına memleketimiz· 
den mühim mıktarda tütün alı· 
nacağı anlaşılmaktadır. Bilhas· 
sa Alman sigara sanayiinde 
pe;c büyük bir mevkii olan 
Remtsma tröstii için maruf Al
man tütüncüsü Herr Şunnr 

her zamankinden daha fazla 
tütün almak üzere tedbirler a l
mıştır . Her Şunnr'un adamları 
memleketimize gelerek burada· 
ki yerli firmalarla mukaveleler 
yapmışlardır. Hükumet le, bu 
büyük Alman alıc-ısına karşı 

memleketimizden yapacağı mü
bayaat için icap eden kolay
lıkları göstermişti r. Bu teşek· 
külün alacağı tütünler ı çm, 
memleketimizde bloke paraları 

olmadığından iki taraf arasın· 

da yapılan müzakereler netice· 
siude hükiirt!et, bu tsöst hesa· 
bına 16 milyon liralık bir kre
di açm ıştır. Merkez Bankası , 
bir Alman bankasile bir milli 
bankanın kefaleti altında bu 
krediye mahsuben 4 milyon li
rayı şimdiden vermişti r. 

Ankaraya giderek bu istik
raz işini hükumetle müzakere 
eden Alman heyeti Berline 
dönmüştür. 

C . BEC HSTEIN 
GROTRIAN - STEINWEG 

IBACH 
WSHUQ mM.ı r t. iKA A 'IA WA5 

, Fenne uygun olmıyan 

bir elektrik tesisatı 

Cereyan kaçırır 
ve 

Sarfiyatı çoğaltır 

ELEKTRİK 
TESİSATI 

BİR DEFA YAPILIR 
ıyısını yaptırmak menfaatınız 

icabıdır 

SATIE 
en mükemmel tesisatı 

12 AV VADE İLE YAPAR 

SAT 1 E 
şubelerine müracaat kafidir. 



27 kinci kanun -
Gelecek ·uç gün zarfında vuku bulacak 

Miinakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA - -
--

Perşembe 28·1-1937 

K. Y ozgatta dekovil hattı inşaatı. (Askeri F abrik.) 222 
Keşan-Gelibolu yolunda betonarme Kavak köprüsü inşaatı. 

'Nafıa Vekaleti) 242 . . . ~ 
Maltepede Tütün bakım evi inşaatı. (lnhisaa\ar ldaresıı 2-fa 
Muhtelif tesisat ve marangoz işleri. (ıstünbul Üniversitesi) 2-!7 

.Mülkiyede yemek asansörü tesisatı. lNafıa Vekaleti) 2.t9 

Zir hükumet konağının tamiri. (Ankara Defterdarlığı) 256 

Çatalcanın muhtel f mikyastaki haritalarının ihzarı - Haseki hasl: 

için Röntken malzemesi - kompresör yağı: 7{)0 k. makine yağı 
700 k. Gres yağı 250 k. - amonyak 1500 k. (İstanbul Bele-

diyesi) 250 - 2-16 - 250 - 249 
Ceket: 198 - 205 ad. - palto: 25 ad. - Ceket ve etek: 60-62 ad. 

(İst. Üniversitesi) 244 . 9600 
Yatak Kilifliği bezi: 380:l0 m. - elbise torbalık bezı: m. -

pijamalık bez. (subaylar için) 2800 m. · gömlek: 1750 ad. 
(Tophane Levazım) 2-!5·247-247 

Ça'll travers: ()0000 ad. - çam kereste. 15-l 1.085 m3 (Devlet 

Demiryolları) 248-247 
Elektrik su sayacı: 100 ad. (Samsun Şarbaylığı) 25~ 
Francala: 6000 k. rAnkara Levazım] 25.ı 
* Köhne kundura, çizme, yemeni vesaire [Lüleburgaz} 257 

Maden düğme: 600000 ad. (Tophane Levazım) 2;)8 
Yalova kaymakamlık konağında yapılacak e!~ktrik işleri-Haseki 

hastahanesi için ~öntgen filmi ve erzak. (btanbul Belediyesi) 

.\' 258 
Kaporit: 400 k. - Sıhhi malzeme. 3 kalem kulak için alat: 5 ka-

lem Süpozituvar makinesiJe 18 kalıp (Milli Müdafaa.) .\' 559 

Cuma 29- t-937 

Yüksek Ziraat Enst. mikroskr.pı laborat. binası inşaatı. (Nafıa 
Vekaleti) 245 

Fıldikos fanila: 3000 ad. Yün fanila: 3000 ad. · Fildikos kısa don: 
2800 ad. yünçorap. 23jt) a.i. (Tophane Levazım) 247-246 

Benzin: 20-30 ton (Deniz Ticaret Müd.) 244 
Gaz: 15 ton (Deniz Levazım Amir. K. paşa) 2.t8 
Litograf makinesi için kösele merdane 32 ad. - Elektrik sayacı: 
15 ad. (ınhisarlar İdaresi) 2-18-247 
Font boru { 4 smlık ) 11492 k . · (5 smlık): 2100 k. (Giresun 

Belediyesi) 253 
Matbaa hurufatı: 850 k. (Devlet basımevi) 253 

Un: 50 ton (Askeri fabrikalar) 249 
* Pamuk Fişeklik ve çanta: 2650 k. ( İst. Gümrük Müd ) 

• Buğday 55-t49 k. • arpa: 5940 k. (Afyon İli) 257 

Cumartesi 30-1-1937 

Makara: 2 milyon ad. - muhtelif tezgah: 7 ad. • kazancı örsü: 
3 ad. (Milli Müdafaa Vek.) .\' 243 249 

Gabardin: 800 m. (Ankara L~vazım) .\' 2..51 
Cerrahi alat ve edevat: 91 kalem - Röntken ampul ve malzemesi: 

() kalem (Ankara Nümune hast.) .\" 24B 
* Boyalı pamuklu mensucat (İstanbul Gümrük. müd.) 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhade ltr 

Kararname No. 2 5852 

19 6 1936 tarih ve 3 4917 sayılı kararnameye ektir. 

1936 mali yılına aid iptidai maddeler tenzilat cetvelinin 6 ıncı 
mensucat faslının ipek sanayıne aid (B) pozisyonunda yalnız ipek 

büküm fabrikalarında bükülen ipek iplikleri için yüzde 70 tenzi· 

lat payı kabul edildiği halde pamuk eanayine aid (C) poziıyo• 

nunda yalnız büküm yapan fabrikaların bükülmüş pamuk iplikleri 

için bir tenzilat nisbeti tayin edilmediği cihetle ipliii alırken bir 
defa muamele verg"si veren fabrikaların, büküm dslay11ile ikinci 

bir defa tenzilatsız vergiye tabi tutuldukları anlaşıldığından ipek 

•anayiinde olduğu gibi pamuk sanaiinde de " yrlnız büküm ya

pan fabrikalar mamulatı., nın yüzde 70 nisbetinde tenzilata tibi 

tutulmasını teminen 926 mali yılına ait i1Jtidai maddeler tenzilan 

cetvelinin pamuklu mensucat sanayiine aid (C) pozisyonuna l ha

ziran 936 tarihinden muteber olmak üzere bu yolda bir fıkra 
eklenmesi, İktısad Vekilliğinin iş' arına atfen Maliye Vekilliği· 
nin 5 ı 937 tarih ve 23223 179 sayılı tezkeaesile yapılan teklifi 

Üzerine İcra Vakilleri Heyetince 8 1 937 de onanmışhr. 8 1 1937 

...... 
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Yeni telefon Numaramız 

(49442) dir 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Afyon 

" 

MADDE 

ince 
kaba 

Araşit yağı 

26 

Arpa 

" 

: yemlik çuvallı 
: biralık dökme 

Av derisi 

" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" ,, 

çakal 
: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
: aoansar 
: tilki 
tavşan 

varşak 

zerdeva 
Ayçiçeği yağ : 
Badem kabuklu 

" 
iç 

Bakla 

1 - 1937 

ithalat ihracat 

Ton Ton 

43 - 1800 

Bezelye 
Börülce 
Buğday 

,, 
Eks. yumuşak 483 

: yumuşak 
,, 

" 
" 
" ,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" 
" 

Haşhaş 

" 
İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" 
Nohut 

" 
" 

Pamuk 
Pamuk yağı 

: eks. ıert 
sert 
sümter 
kızılca 

mahlut 

: iç 

beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: isp. tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yağlı 

" ,, : yarım yağlı 
,, ,, yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 

" " Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

,, 

" 
" 
" Un 

" 
" 

yağsız 

yeni mahsul 

oğlak 

ana mal 
çengelli 
deri 
kaba 

: sarı 
ekstra ekatra 
ekstra 

87 -

17 75 

15 
139 25 

450 

48 -ı 35 

7 -
21 25 

10 

15 

15 -

" Yapak 

1 inci yumuşak 
,, sert 

Anadol kırkım 13 25 

" ,, 
,, 

Yulaf 
Zeytin yağı 

" " 
" " 

,, tabak 
Trakya kırkım 

,, tabak 

ekstra 
yemeklik 

: sabunluk 

17 

SATIŞLAR 

Asgari Azami 

Kilosu Kilosu 

Kr. Pa. Kr. Pa. 

5 5 

ç 

" 
• 
" "3200 4200 
,, 575 
a 

" 3950 4300 

6 22 6 30 

6 35 7 5 

6 17 501 6 25 

1 
5 37 50 6 

4 20 

13 20 13 34 

5 17 50 

42 20 

17 10 

60 64 10 

76 30 

5 20 

Telgraflar - 1 937 K.S. 
Londra Mısır Laplata 2 ci kan. tahmili korteri 22 ş.10 21 P. Ki 3 24 

" keten tohumu ,, ,, ,, tonu 11 st. 12 1 2ş. ,, 7 05 
Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 120 B. Fr. ,, 5 08 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 ş. 3 1 2 p . ,, 5 63 
Şikago ,, Hartvinter Mayıs ,, Buşeli 128 5 8sent 5 95 
Vinipek. ,, Manitoba ,, ,, ,, 122 " 5 65 
Hamb. iç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.159 R M. " 8 

" 
İşaretler : 

,, o 39 
,, Levan ,, " ,, ,, 159 ,, ,, 80 39 

ki_ ~kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş). pa (para), · şi 
(ş_ılın), sa (santim), at (aterlin), RM lRayhsmark 1, p (pen
nı), B . Fr (Belcika frank), t (ton). 
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pour l'execution des concerts et des confcrences, se
ront eriges hors d 'Ankara, dans une region tranquille. 

Le poste actuel de Radio, d' Ankara sera transfe
re ailleurs, apres l ' entree en service des nouvellcs 
stations envisagees. D'autres postes eınetteurs seront 
aussi cree.s; il y en aura au total qualre. en Turquie, 
y compris celu i d' Istanbul. ----

La erise du tonnage 
Le Türkofis, la direction des Voies maritmes et 

les ct>mmerçants intreresses attachent une grande 
importance a l'angoissante question des articles d'ex 
portation qui, faute de frct, menacent de perir sur 
place. 

La erise ne touche pas seulement lstanbul el iz. 
mir; ~ııe s'est etendue aussi aux porls da la mer 
Noire . 

On estime a 3.000 tonnes le total deo; marchan
dises qui attendent actuellemenl d'etre cherchees, 
dans les seuls ports da la Marmara et de la mer 
Noire. La tempcte de ces jours derniers, qui a eu pour 
effet d 'arreter completement le mouvement des ba
teaux, a aggrave la situation. 

On a'efforcera d'envoyer quelques bateaux en 
mer Noire pour y rharger une partie de ces cargai · 
sons en souffrance. Le reste devra etre embarque iı 

bord des cargos venant de Constantza qui leur re
serveront une parlie de la place disponible dano; 
leurs cales. 

Pour favoriser les echanges commercıaux 
La "compensation Brokers Linıitedn la societc 

fondee recemment pour organıser les echanges du 
commerce avec le!'! pays de l'Europe, roursuit selon 
une communication diffusee par la "Press Associa· 
tion,., le but de favoriser les echang·es commerciaux 
entre les colonies et dominions brita:ıniques d'une 
part et des pays europeens d'autre pHt, d lnl le 

commerce r.ormal est rendu difficile par des restric· 
tions monctaires, lea transactions de la societe seront 
effectuees principalement avec l'Allemagne ııous 

fornıe de transactio.ıs d e compensation. 
La societe est purement britannique. Le plan a 

ete soumis au gouvernement britanoique qui n'a for
mule aucune objection. Les gouvernements des domi· 
nions ont egalement donne leur assentim,.nt Le 
plan a ete egalement soumis aux autorites alle
mandes qui ont promis de le favoriser sous tous les 
points d,. vue. il est a esperer que la societe sera 
en etat de frayer la voie a des accords d'exportation 
entre l'industrie britannique et l ' Allemagne. La so· 
ciete espere pouvoir seconder le intcresses qui de· 
sirent developper leurs echanges avec l' Allemagne et 
aussi avec d'autreı pays~europeenı notamment avec 
la Turquie, la Roumanie, la Bulgarie et la Yougos· 
lavie. La societe a ete fondee par l ' iııtermediaire 
dea banques Henry Schroeder et Co et Hambros. 

La question du manque sur place des files 
de coton 

Le Jirecteur-adjoint des monopoles des stupefiants, 
M. Chakir, charge d 'etudier les quest!ons se rappor 
lant a l'entree des files de coton en vue de pnrer a 
la erise, a acheve ses etudes en Anatolie m eridionale 
et damı leı zoneı des raetiers a mains qui emploienl 
des files de coton. il vient de partir d' Ad<ına pour 
Ankara en vue de transmettre au Ministere de l'Eco
nomie le resultat de !'!es etudes et pour recevoir ses 
directives au sujet de l'importation dea files de colon. 

On attend des environs d'importants arrivages 
de bois et de charbon 

Les marchRnds de combustibles, dont les stocks de 
charbon et de bois se sont epuises lors des dernieres 
tempetes, viennent de passer de nouvelles comman
des aux environs. Aussitôt celles-ci arr:vees, la Muni
cipalite procedera a nouve m au controle des stocks 
de combustible exiatanl a lstanbul. 

Le bilan de l' Administration des voies maritimes 
On a commence a etablir le bilan de rn36 de 

l' Administration des voies maritimes Orı ııe rend 
compte que le chiffre du benefice realise cette annee 
ne sera guere important . La raison en est dans le fait 
qu'il a fallu proceder a de couteuses reparations de la 
flotte de la Societe comme aussi des bateaux achetes 
des armateurs prives. 

Le nouvel itineraire des services de l' Administra· 
tion des voies maritimes entrera en vigueur en mars 
prochain. 

L'accord preparatoire pour la commande en Alle· 
magne de ıix nouveaux vapeurs marchands a ete si· 
gne. Les pourparlers se poursuivent au ıujet de la 
construction de huit autres bateaux. 

Trois d'entre les batiments du premier lot depla
ceront 3.000 tonne-ı chacun, seront ıtffectes a la ligne 
de Mersine et fileront 13,5 milles. lls devront etre li
vres le premier, en fevrier 1938 et le dernier en octo
bre de la meme annee. 

Les trois autres batiments seront construits a 
Bıeme ; ils seront destines aux lignes de Moudania 
et de Bandirma, deplaceront 1.700 tonnes el fileront 
18 milles. lls devront etre livres le premier en mars 
et le dernier en decembre 1938. 

Enfin, les bateaux du second lot au sujet desquels 
les pourparlen sont en cours, sont des batiments de 
5.000 tonnes devant filer 15,5 milles, destineı aux li· 
gnea de la Mer Noire. 




